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ਵ੍ਹਟ ਇਸ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ?  

ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ, ਸੋਮੇਤੀਮੇਸ ਕੈਲ੍ਲੇਡ ਹੇਪ ਬ ਓਰ ਬ੍ਵ, ਇਸ ਆ ਿਵਰੁਸ ਕੈਿਰ੍ਰਇਡ ਇਨ ਥੇ ਬ੍ਲੂਦ ਏਡੰ ਬੋਡੀ ਫ੍ਲੁਇਡ੍ਸ 

ਵਿਹਚ ਇੰਫੇਕ੍ਟ੍ਸ ਏਡੰ ਦਾਮਾਗੇਸ ਥੇ ਲੀਵਰ. ਆ ਿਵਰੁਸ ਇਸ ਆ ਿਮਕ੍ਰੋ ਕੋਿਪਕ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਲੇ ਥਾਟ ਨੀਡ੍ਸ ਤੋ ਗੇਟ ਇੰਿਸਦੇ ਿਲਿਵੰਗ 

ਚੇਲ੍ਲ੍ਸ ਇਨ ਓਰ੍ਦਰ ਤੋ ਰੇਪ੍ਰੋਦੁਕੇ (ਰੇਪ੍ਿਲਕੈਤੇ).  

ਵ੍ਹਟ ਇਸ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ?  

ਆਨੀ ਇਨ੍ਫ੍ਲਾਮ੍ਮਾਿਤ  ਓਫ ਥੇ ਲੀਵਰ ਇਸ ਕ੍ਨੋਵ੍ਨ ਆਸ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ. ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਕੈੰ ਬੇ ਕੈਉਸੇਡ ਬੀ ਆ ਨੰਬਰ ਓਫ 

ਫਾਕ੍ਟਰ੍ਸ ਇੰਕ੍ਲੁਿਡੰਗ: 

 ਿਦ੍ਰਨ੍ਿਕੰਗ ਤੂ ਮੁਚ ਅਲ੍ਕੋਹੋਲ (ਥੇ ਮੋਸ੍ਟ ਕੋਮ੍ਮੋੰ ਕਉੈਸੇ ਓਫ ਲੀਵਰ ਦਾਮਾਗੇ) 
   ਆ ਿਵਰੁਸ, ਸੁਚ ਆਸ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ  

 ਥੇ ਬੋਡੀ'ਸ ਓਵਨ ਇਮ੍ਮੁਨੇ ਿਸਸਟਮ- ਆ ਲੀਵਰ ਿਦ ਾਸੇ ਕੈਲ੍ਲੇਡ ਔਤੋਇਮ੍ਮੁਨੇ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ  

 ਫੱਟੀ ਇਨ੍ਿਫ਼ਲ੍ਤ੍ਰਿਤਓਨ੍ਸ  

 ਥੇ ਸੀੜੇ ਏਫ੍ਫੇਕ੍ਟ੍ਸ ਓਫ ਸੋਮੇ ਦ੍ਰੁਗ੍ਸ ਏਡੰ ਚੇਿਮਕੈਲ੍ਸ  

ਵਹੇਰੇ ਇਸ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਕੋਮ੍ਮੋੰ?  

ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਇਸ ਥੇ ਮੋਸ੍ਟ ਿਵਦੇ ਪ੍ਰੇਆਦ ਫੋਰਮ ਓਫ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਵੋਰ੍ਿਲ੍ਦ੍ਵਦੇ. ਇਤ ਇਸ ਕੋਮ੍ਮੋੰ ਇਨ ਸੋਉਥ'ਏਆਸਤ 

ਆਿਸਆ, ਥੇ ਇੰਡੀਆਂ ਸੁਬ੍ਕੋਨ੍ਤੀਨੇੰਟ, ਥੇ ਿਮਦ੍ਦ੍ਲੇ ਏਡੰ ਫ਼ਰ ਏਆਸਤ, ਸੋਉਥੇਰਨ ਯੂਰੋਪ ਏਡੰ ਅਫ੍ਰੀਕਾ.  

ਥੇ ਵੋਰ੍ਲ੍ਡ ਹੇਆਲ੍ਥ ਓਰਗ੍ਾਿਨਸਾਿਤ  ਏਸ੍ਤੀਮਾਤੇਸ ਥਾਟ ਓਨੇ ਿਥਰਡ ਓਫ ਥੇ ਵੋਰ੍ਲ੍ਡ'ਸ ਪੋਪੁਲਾਿਤ  ਹਾਸ ਬੀਨ ਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ ਅਤ 

ਸੋਮੇਤੀਮੇ ਏਡੰ ਥਾਟ ਤੇਰੇ ਅਰੇ ਅਪ੍ਪ੍ਰੋਕ੍ਿਸਮਾਤੇਲਯ੍ ੩੫੦ ਿਮਲ੍ਿਲ  ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਵਹੋ ਅਰੇ ਚ੍ਰੋਿਨਕੈਲ੍ਲਯ੍ ਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ (ਵ੍ਹੇਨ ਥੇ 
ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ  ਲਾਸ੍ਟ੍ਸ ਲੋੰਗੇਰ ਥਾਂ ਿਸਕ੍ਸ ਮੋੰਥ੍ਸ). ਇਨ ਯੂਰੋਪ, ਤੇਰੇ ਅਰੇ ਏਸ੍ਤੀਮਾਟੇਡ ਤੋ ਬੇ ਓਨੇ ਿਮਲ੍ਿਲ  ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ 

ਏਵੇਰੀ ਏਅਰ.  

ਇਨ ਥੇ ਉਕ, ਅਪ੍ਪ੍ਰੋਕ੍ਿਸਮਾਤੇਲਯ੍ ਓਨੇ ਇਨ ੩੫੦ ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਅਰੇ ਥੋਉਘ੍ਤ ਤੋ ਬੇ ਚ੍ਰੋਿਨਕੈਲ੍ਲ੍ਯ ਇੰਫਕੇ੍ਟੇਡ ਿਵਥ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ. 

ਇਨ ਸੋਮੇ ਇੰਨਰ-ਕੀਤੀ ਅਰੇਆਸ, ਿਵਥ ਆ ਿਹਘ ਪੇਰ੍ਚੇਨ੍ਤਾਗੇ ਓਫ ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਫ੍ਰਾਮ ਪਾਰਟਸ ਓਫ ਥੇ ਵੋਰ੍ਲ੍ਡ ਵਹੇਰੇ ਥੇ ਿਵਰੁਸ 

ਇਸ ਕੋਮ੍ਮੋੰ, ਆਸ ਮਨੀ ਆਸ ਓਨੇ ਇਨ ੬੦ ਪ੍ਰੇਗ੍ਨਾੰਟ ਵੋਮੇਨ ਮਈ ਬੇ ਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ.  

ਓਵ ਇਸ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਪਾ ਸੇਡ ਓਨ?  



ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਇਸ ਕ੍ਨੋਵ੍ਨ ਆਸ ਆ 'ਬ੍ਲੂਦ-ਬੋਰਨੇ ਿਵਰੁਸ' (ਬ੍ਬ੍ਵ) ਏਡੰ ਕੈੰ ਬੇ ਪ੍ਰੇਆਦ ਬੀ ਬ੍ਲੂਦ ਤੋ ਬ੍ਲੂਦ ਕੋਨ੍ਤਾਕ੍ਤ. ਹੋਵੇਵੇਰ, 

ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਇਸ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੇਸੇੰਟ ਇਨ ਓਥੇਰ ਬੋਡੀ ਫ੍ਲੁਇਡ੍ਸ ਸੁਚ ਆਸ ਸਲੀਵਾ, ਸੀਮ  ਏਡੰ ਵਾਿਗਨਲ ਲੁਇਦ. ਠੇਸੇ 
ਕੈੰ ਬੇ ਆ ਸੋਉਰ੍ਸ ਓਫ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ , ਪਾਰ੍ਤੀਛੁਲਾਰ੍ਲਯ੍ ਇਫ ਥੀ ਹਾਵੇ ਬੇਕੋਮ ੇਕੋਨ੍ਤਾਿਮਨਾਟੇਡ ਿਵਥ ਬ੍ਲੂਦ. ਤ੍ਰਾਚੇਸ ਓਫ 

ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਹਾਵੇ ਬੀਨ ਫੋਉੰਡ ਇਨ ਸ੍ਵੇਅਤ, ਟਾਰਸ, ਬ੍ਰੇਆਸਤ ਿਮਲਕ ਏਡੰ ਉਿਰਨੇ ਬੁਤ ਤ੍ਰਾਨ੍ ਿਮ ਿਸ  ਫ੍ਰਾਮ ਠੇਸੇ 
ਫ੍ਲੁਇਡ੍ਸ ਹਾਸ ਨੋਟ ਬੀਨ ਰੇਪੋਰ੍ਟੇਡ. 

ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਹਾਸ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਫੋਉੰਡ ਇਨ ਫ਼ੇਚੇਸ (ਸ੍ਤੂਲ੍ਸ) ਏਡੰ ਵੋਿਮਤ (ਿਸਕ) ਹੋਵੇਵੇਰ, ਉਨ੍ਲੇੱਸ ਥੀ ਅਰੇ ਿਵਿਸਬ੍ਲ੍ਯ 

ਕੋਨ੍ਤਾਿਮਨਾਟੇਡ ਿਵਥ ਬ੍ਲੂਦ, ਥੇ ਿਰ ਕ ਓਫ ਕੋਨ੍ਤ੍ਰਾਿਕ੍ਟੰਗ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਫ੍ਰਾਮ ਫ਼ੇਚੇਸ ਇਸ ਵੇਰੀ ਲੋਵ.  

ਇਵ ਆ ਿਤਨੀ ਅਮੋਉੰਟ ਓਫ ਬ੍ਲੂਦ ਫ੍ਰਾਮ ਸੋਮੇਓਨੇ ਵਹੋ ਹਾਸ ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਕੈੰ ਪਾਸ ਓਨ ਥੇ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ  ਇਫ ਇਤ ਗੇਟਸ ਇੰਟੋ 
ਯੋਉਰ ਬ੍ਲੂਦ੍ਸ੍ਤ੍ਰੇਅਮ, ਥ੍ਰੋਉਘ ਆਂ ਓਪੇਨ ਵੋਉੰਡ, ਆ ਛੁਟ ਓਰ ਕ੍ਰਾਤ੍ਚ, ਓਰ ਫ੍ਰਾਮ ਆ ਕੋਨ੍ਤਾਿਮਨਾਟੇਡ ਨੇੜਲੇ. ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ 

ਇਸ ਵੇਰੀ ਇਨ੍ਫ਼ੇਿਕ੍ਤਔਸ, ੫੦-੧੦੦ ਿਤਮੇਸ ਮੋਰੇ ਇਨ੍ਫ਼ੇਿਕ੍ਤਔਸ ਥਾਂ ਿਹਵ. ਹੋਵੇਵੇਰ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਆ ਿਸਮ੍ਪ੍ਲੇ ਟੇਸਟ ਤੋ ਫ਼ੰਡ 

ਓਉਤ ਵਹੇਥੇਰ ਯੋਊ ਹਾਵੇ ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਏਡੰ ਆਂ ਏਫ੍ਫੇਕ੍ਤੀਵ ੇਵਾਕ੍ਿਕਨੇ ਇਸ ਅਵੈਲਾਬ੍ਲੇ ਤੋ ਪ੍ਰੋਤੇਕ੍ਤ ਯੋਊ ਫ੍ਰਾਮ ਇਤ.  

ਇਵ ਆ ਿਤਨੀ ਅਮੋਉੰਟ ਓਫ ਬ੍ਲੂਦ ਫ੍ਰਾਮ ਸੋਮੇਓਨੇ ਵਹੋ ਹਾਸ ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਕੈੰ ਪਾਸ ਓਨ ਥੇ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ  ਇਫ ਇਤ ਗੇਟਸ ਇੰਟੋ 
ਯੋਉਰ ਬ੍ਲੂਦ੍ਸ੍ਤ੍ਰੇਅਮ, ਥ੍ਰੋਉਘ ਆਂ ਓਪੇਨ ਵੋਉੰਡ, ਆ ਛੁਟ ਓਰ ਕ੍ਰਾਤ੍ਚ, ਓਰ ਫ੍ਰਾਮ ਆ ਕੋਨ੍ਤਾਿਮਨਾਟੇਡ ਨੇੜਲੇ. ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ 

ਇਸ ਵੇਰੀ ਇਨ੍ਫ਼ੇਿਕ੍ਤਔਸ, ੫੦-੧੦੦ ਿਤਮੇਸ ਮੋਰੇ ਇਨ੍ਫ਼ੇਿਕ੍ਤਔਸ ਥਾਂ ਿਹਵ. ਹੋਵੇਵੇਰ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਆ ਿਸਮ੍ਪ੍ਲੇ ਟੇਸਟ ਤੋ ਫ਼ੰਡ 

ਓਉਤ ਵਹੇਥੇਰ ਯੋਊ ਹਾਵੇ ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਏਡੰ ਆਂ ਏਫ੍ਫੇਕ੍ਤੀਵ ੇਵਾਕ੍ਿਕਨੇ ਇਸ ਅਵੈਲਾਬ੍ਲੇ ਤੋ ਪ੍ਰੋਤੇਕ੍ਤ ਯੋਊ ਫ੍ਰਾਮ ਇਤ.  

Page 2 

ਸੇਕ੍ਸ- ਿਹਘ ਿਰ ਕ ਇਫ ਉਨ੍ਪ੍ਰੋਤੇਕ੍ਟੇਡ  

ਸੇਕ੍ਸੁਆਲ੍ਲਯ੍ ਅਚ੍ਤੀਵੇ ਇਿਨ੍ਦਿਵਦੁਅਲ੍ਸ, ਵਹੋ ਹਾਵੇ ਮੁਲ੍ਤੀਪ੍ਲੇ ਪਾਰ੍ਤ੍ਨੇਰ੍ਸ ਏਡੰ ਦੋ ਨੋਟ ਉਸੇ ਕੋਨ੍ਦੋਮ੍ਸ, ਹਾਵੇ ਆ ਿਹਘ ਿਰ ਕ 

ਓਫ ਗੇਿਤ੍ਟੰਗ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ. ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਕੈੰ ਬੇ ਟ੍ਰਾੰ ਿਮਤ੍ਟੇਡ ਬੀ ਹਿਵੰਗ ਪੇਨੇਤ੍ਰਾਤੀਵੇ ਵਾਿਗਨਲ, ਅਨਲ ਓਰ ਓਰਲ ਸੇਕ੍ਸ 

ਿਵਥ ਆਂ ਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ ਪਰਸੋੰ ਇਫ ਆ ਕਾੰਡੋਮ ਓਰ ਦੇਨ੍ਤਾਲ ਦਮ ਇਸ ਨੋਟ ਉਸੇਡ.  

ਮੋਥੇਰ ਤੋ ਬਾਬੀ- ਿਹਘ ਿਰ ਕ ਉਨ੍ਲੇੱਸ ਤ੍ਰੇਆਟੇਡ  

ਿਸੰਚੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੦੦ ਅਲ ਪ੍ਰੇਗ੍ਨਾੰਟ ਵੋਮੇਨ ਇਨ ਥੇ ਉਕ ਅਰੇ ਿਗਵ ਥੇ ਓਿਪ੍ਤ  ਤੋ ਬੇ ਕ੍ਰੀਨੇਦ ਫ਼ੋਰ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ.  

ਤ੍ਰਾਨ੍ ਿਮ ਿਸ  ਤੋ ਥੇ ਉਨ੍ਬੋਰਨ ਬਾਬੀ ਦੋਏਸ ਨੋਟ ਓਕ੍ਛੁਰ ਇਨ ਥੇ ਉਤੇਰੁਸ (ਬੇਫੋਰੇ ਿਬਰਥ). ਹੋਵੇਵੇਰ, ਇਤ ਕੈੰ ਬੇ 
ਟ੍ਰਾੰ ਿਮਤ੍ਟੇਡ ਤੋ ਥੇ ਬਾਬੀ ਦੁਿਰੰਗ ਦੇਿਲਵੇਰੀ, ਆਸ ਥੇ ਬਾਬੀ ਇਸ ਏਕ੍ ਪੋਸੇਡ ਤੋ ਥੇ ਮੋਥੇਰ'ਸ ਬ੍ਲੂਦ ਇਨ ਥੇ ਿਬਰਥ ਕੈਨਾਲ. 

ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ  ਅਤ ਿਬਰਥ ਇਸ ਕੈਲ੍ਲੇਡ 'ਪੇਿਰਨਾਤਾਲ ਤ੍ਰਾਨ੍ ਿਮ ਿਸ ' ਏਡੰ ਇਸ ਥੇ ਮੋਸ੍ਟ ਕੋਮ੍ਮੋੰ ਵੀ ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਇਸ ਪ੍ਰੇਆਦ 

ਗ੍ਲੋਬਾਲ੍ਲਯ੍.  



ਇਫ ਯੋਊ ਅਲ੍ਰੇਆਡੀ ਕ੍ਨੋਵ ਯੋਊ ਹਾਵੇ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ, ਓਰ ਯੋਉਰ ਡਾਕ੍ਟਰ ਤੇਲ੍ਲ੍ਸ ਯੋਊ ਥਾਟ ਯੋਊ ਹਾਵ ੇਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ, 

ਇਤ ਇਸ ਇਮ੍ਪੋਰ੍ਤੰਤ ਫ਼ੋਰ ਯੋਉਰ ਬਾਬੀ ਤੋ ਰੇਚੇਇਵੇ ਬੋਥ ਆਂ ਇੰਜੇਿਕ੍ਤ  ਓਫ ਅਨ੍ਤੀਬੋਦੀਏਸ ਤੋ ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਏਡੰ ਆ 

ਵਾਕ੍ਿਕਨਾਿਤ  ਅਤ ਿਬਰਥ, ਆਸ ਠੀਸ ਪ੍ਰੇਵੇੰਟ੍ਸ ਥੇ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ  ਬੇੰਗ ਪਾ ਸੇਡ ਓਨ ਇਨ ਥੇ ਮਾਜੋਿਰਟੀ ਓਫ ਕੈਸੇਸ. 

ਹੋਵੇਵੇਰ, ਯੋਉਰ ਬਾਬੀ ਿਵਲ ਨੋਟ ਬੇ ਫੁੱ ਲੀ ਪ੍ਰੋਤੇਕ੍ਟੇਡ ਉਨ੍ਲੇੱਸ ਥੀ ਰੇਚੇਇਵੇ ਥੇ ਫੁੱ ਲ ਕੋਉਰਸੇ ਓਫ ਵਕ੍ਿਕਨਿਤਓਨ੍ਸ.  

ਅਲ੍ਥੋਉਘ ਸਮਾਲ ਅਮੋਉੰਟ੍ਸ ਓਫ ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਹਾਵੇ ਬੀਨ ਫੋਉੰਡ ਇਨ ਬ੍ਰੇਆਸਤ ਿਮਲਕ, ਤੇਰੇ  ਹਾਵੇ ਬੀਨ ਨੋ ਰੇਪੋਰ੍ਟ੍ਸ ਓਫ 

ਤ੍ਰਾਨ੍ ਿਮ ਿਸ  ਥ੍ਰੋਉਘ ਬ੍ਰੇਆਸਤ ਫੀਿਡੰਗ. ਟੇਿਕੰਗ ਗੂੜ ਚਾਰੇ ਓਫ ਯੋਉਰ ਿਨਪ੍ਪ੍ਲੇਸ ਤੋ ਅਵੋਇਦ ਕ੍ਰਾਕ੍ਿਕੰਗ ਏਡੰ ਬਲੀਿਡੰਗ, 

ਏਡੰ ਵਾਕ੍ਿਕਨਾਿਤ  ਓਫ ਯੋਉਰ ਨਯ੍ੂ ਬੋਰਨ ਬਾਬੀ, ਿਵਲ ਪ੍ਰੇਵੇੰਟ ਆਨੀ ਫੁਰ੍ਥੇਰ ਿਰ ਕ.  

ਇੰਜੇਿਕ੍ਟੰਗ ਦ੍ਰੁਗ੍ਸ (ਇੰਕ੍ਲੁਿਡੰਗ ਸ੍ਤੇਰੋਇਡ੍ਸ)- ਿਹਘ ਿਰ ਕ ਇਫ ਯੋਊ ਸਹਾਰੇ ਨੀਦ੍ਲੇਸ, ਿਯ੍ਰੰ ਗੇਸ ਏਡੰ ਓਥੇਰ ਦ੍ਰੁਗ 

'ਵੋਰ੍ਕਸ'  

ਯੋਊ ਹਾਵੇ ਆ ਿਹਘ ਿਰ ਕ ਓਫ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ  ਇਫ ਯੋਊ ਇੰਜੇਕ੍ਤ ਸ੍ਤੇਰੋਇਡ੍ਸ, ਦ੍ਰੁਗ੍ਸ ਓਰ ਸਹਾਰੇ ਆਨੀ ਓਫ ਥੇ 'ਵੋਰ੍ਕਸ'- 

ਇੰਕ੍ਲੁਿਡੰਗ ਨੀਦ੍ਲੇਸ, ਿਯ੍ਰੰ ਗੇਸ, ਿਫਲ੍ਤੇਰ੍ਸ, ਪੂੰ ਸ, ਵਾਟਰ, ਤੌਿਰ੍ਨਕੁਏਤ੍ਸ ਓਰ ਛੁਪ੍ਸ. ਅਲ ਓਫ ਠੇਸੇ ਮਈ ਹਾਵੇ ਆ 

ਸੁ ਿਫ਼ਿਕਏਨ੍ਤ ਅਮੋਉੰਟ ਓਫ ਬ੍ਲੂਦ ਓਨ ਥੇਮ ਤੋ ਪਾਸ ਓਨ ਥੇ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ .  

ਇਫ ਯੋਊ ਹਾਵ ੇਬੀਨ ਿਦਆਗ੍ਨੋਸੇਡ ਿਵਥ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਇਤ ਇਸ ਇਮ੍ਪੋਰ੍ਤੰਤ ਯੋਊ ਦੋ ਨੋਟ ਸਹਾਰੇ ਆਨੀ ਦ੍ਰੁਗ 'ਵੋਰ੍ਕਸ' ਆਸ 

ਯੋਊ ਹਾਵੇ ਆ ਿਹਘ ਿਰ ਕ ਓਫ ਇੰਫੇਿਕ੍ਟੰਗ ਓਥੇਰ੍ਸ.  

ਤ੍ਰਾਵੇਲ- ਮੇਿਡਯਮ ਤੋ ਿਹਘ ਿਰ ਕ ਇਫ ਨੋਟ ਵਾਕ੍ਿਕਨਾਟੇਡ  

ਮੋਰੇ ਥਾਂ ੧੨% ਓਫ ਕੈਸੇਸ ਇਨ ਥੇ ਉਕ ਅਰੇ ਥੋਉਘ੍ਤ ਤੋ ਰੇਸੁਲਤ ਫ੍ਰਾਮ ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਤ੍ਰਾਵੇਲ੍ਿਲੰਗ ਤੋ, ਏਡੰ ਵੋਰ੍ਿਕੰਗ ਇਨ, ਕੋਉਂਤ੍ਰੀਜ 

ਵਹੇਰੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਇਨ੍ਕ੍ਰੇਅਸੇਦ ਿਰ ਕ ਓਫ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ . ਅਰੋਉੰਡ ੪੦% ਓਫ ਠੇਸੇ ਕੈਸੇਸ ਅਰੇ ਦੂਏ ਤੋ 
ਉਨ੍ਪ੍ਰੋਤੇਕ੍ਟੇਡ ਸੇਕ੍ਸੁਆਲ ਅਚ੍ਤੀਿਵਟੀ.  

ਵਾਕ੍ਿਕਨਾਿਤ  ਇਸ ਸ੍ਤ੍ਰੋੰਗ੍ਲਯ੍ ਰੇਕੋਮ੍ਮੇੰਦੇਦ ਫ਼ੋਰ ਅਲ ਤ੍ਰਾਵੇਲ੍ਲੇਰ੍ਸ ਤੋ ਕੋਉਂਤ੍ਰੀਜ ਵਹੇਰੇ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਇਸ ਕੋਮ੍ਮੋੰ, ਇਵ 

ਇਫ ਯੋਊ ਅਰੇ ਤ੍ਰਾਵੇਲ੍ਿਲੰਗ ਤੋ ਆ ਕੋਉਂਟ੍ਰੀ ਵਹੇਰੇ ਯੋਊ ਓਰ ਯੋਉਰ ਪੈਰੇੰਟ੍ਸ ਵੇਰੇ ਬੋਰਨ. ਬੇੰਗ ਬੋਰਨ ਇਨ ਆ ਕੋਉਂਟ੍ਰੀ ਵਹੇਰੇ 

ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਇਸ ਕੋਮ੍ਮੋੰ ਦੋਏਸ ਨੋਟ ਮ ਯੋਊ ਅਰੇ ਨਾਤੁਰਾਲ੍ਲਯ੍ ਪ੍ਰੋਤੇਕ੍ਟੇਡ ਫ੍ਰਾਮ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ .  

ਫੈਿਮਲੀ/ ਸੋਿਕਆਲ ਕੋਨ੍ਤਾਕ੍ਤ- ਲੋਵ/ ਮੇਿਡਯਮ ਿਰ ਕ ਇਫ ਨੋਟ ਵਾਕ੍ਿਕਨਾਟੇਡ  

ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਇਸ ਨੋਟ ਪਾ ਸੇਡ ਓਨ ਥ੍ਰੋਉਘ ਸੋਿਕਆਲ ਕੋਨ੍ਤਾਕ੍ਤ, ਫ਼ੋਰ ਏਕ੍ਸਾਮ੍ਪ੍ਲੇ ਹੋਲ੍ਿਡੰਗ ਹੈੰਡਸ, ਹੁਿਗਗ੍ੰਗ, ਸ਼ਾਿਰੰਗ 

ਟੋਵੇਲ੍ਸ, ਛੁਪ੍ਸ, ਪ੍ਲਾਟ੍ਸ ਓਰ ਕੂਿਕੰਗ ਉਤੇੰਿਸਲ੍ਸ. ਥੇ ਿਰ ਕ ਓਫ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ  ਤੋ ਿਫ਼੍ਰਏਨ੍ਦ੍ਸ ਏਡੰ ਨੰੂ-ਸੇਕ੍ਸੁਆਲ ਫਿੈਮਲੀ 
ਮੇਮ੍ਬੇਰ੍ਸ (ਇ.ਏ. ਪੈਰੇੰਟ੍ਸ ਓਰ ਿਚਲ੍ਡ੍ਰੇਨ) ਇਸ ਵੇਰੀ ਸਮਾਲ. ਹੋਵੇਵੇਰ, ਥੇ ਿਰ ਕ ਇੰਕ੍ਰੇਆਸੇਸ ਇਫ ਥੇ ਫ਼ਰ੍ਸ੍ਟ ਫਿੈਮਲੀ  



ਮੇਮ੍ਬੇਰ ਤੋ ਬੇਕੋਮੇ ਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ ਇਸ ਆਂ ਇੰਫੰਤ ਓਰ ਿਚਲ੍ਡ ਆਸ ਥੀ ਅਰੇ ਲੇਸ ਅਬ੍ਲੇ ਤੋ ਟਕੇ ਚਾਰੇ ਿਵਥ ਬ੍ਲੂਦ ਏਡੰ ਬੋਦੀਲਯ੍ 

ਫ੍ਲੁਇਡ੍ਸ.  

ਯੋਊ ਅਰੇ ਅਿਦ੍ਵਸੇਡ ਤੋ ਅਵੋਇਦ ਸ਼ਾਿਰੰਗ ਟੋਇਲੇਟ੍ਰੀ ਇਤੇਮ੍ਸ ਸੁਚ ਆਸ ਤੂਥ੍ਬ੍ਰੁਸ਼ੇਸ, ਰਾਜੋਰਸ, ਨੀਲ ਿਕ ਸੋਰਸ, ਟ੍ਵੀਜ਼ੇਰ੍ਸ 

ਏਡੰ ਹੀਰ ਕ੍ਿਲਪ੍ਪੇਰ੍ਸ ਆਸ ਤੇਰੇ ਮਈ ਬੇ ਆ ਸਮਾਲ ਅਮੋਉੰਟ ਓਫ ਬ੍ਲੂਦ ਲੇਫ੍ਟ ਓਨ ਥੇਮ ਸੁ ਿਫ਼ਿਕਏਨ੍ਤ ਤੋ ਪਾਸ ਓਨ ਥੇ 
ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ .  

ਇਤ ਇਸ ਇਮ੍ਪੋਰ੍ਤੰਤ ਤੋ ਮੈਨ੍ਤੈਨ ਆ ਿਹਘ ਲੇਵੇਲ ਓਫ ਕ੍ਲੇੰਿਲਨੇੱਸ ਫ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰੇਡ ਫਾਿਕਿਲਤੀਏਸ, ਸੁਚ ਆਸ ਥੇ ਟੋਇਲੇਟ, 

ਏ ਪੇਿਕਅਲ੍ਲਯ੍ ਫ਼ੋਰ ਫੇਮਾਲੇਸ ਦੁਿਰੰਗ ਮੇਨ੍ਸ੍ਤ੍ਰੁਅਿਤਓਨ. ਅਲ੍ਥੋਉਘ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਕੈੰ ਬੇ ਫੋਉੰਡ ਇਨ ਬੋਦੀਲਯ੍ ਫ੍ਲੁਇਡ੍ਸ 

ਇਤ ਇਸ ਨੋਟ ਕ੍ਨੋਵ੍ਨ ਤੋ ਬੇ ਟ੍ਰਾੰ ਿਮਤ੍ਟੇਡ ਥ੍ਰੋਉਘ ਸ੍ਨੀਿਜ਼ੰਗ ਓਰ ਕੋਉਿਘੰਗ.  
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ਵੋਰਕ ਏਡੰ ਏਿਨ੍ਵ ਰੋੰਮੇੰਟ- ਮੇਿਡਯਮ ਿਰ ਕ ਇਨ ਚੇਰ੍ਤੈਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੇ ਿਸਓਨ੍ਸ  

ਚੇਰ੍ਤੈਨ ਜੋਬ੍ਸ ਕੈੰ ਪੁਤ ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਅਤ ਿਰ ਕ ਫ੍ਰਾਮ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬੇਕੈਉਸ ੇਥੀ ਮਈ ਇੰਵੋਲਵੇ ਕੋਨ੍ਤਾਕ੍ਤ ਿਵਥ ਇਨ੍ਫ਼ੇਿਕ੍ਤਔਸ ਬੋਡੀ 
ਫ੍ਲੁਇਡ੍ਸ. ਫ਼ੋਰ ਆ ਿਲਸਟ ਓਫ ਓਕ੍ਕੁਪਿਤਓਨ੍ਸ ਥਾਟ ਮਈ ਹਾਵੇ ਆ ਿਹਘੇਰ ਿਰ ਕ ਸੀ ਓਉਰ ਫੁੱ ਲ  ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ 

ਗੁਇਦੇ.  

ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਵਹੋ ਮਈ ਬੇ ਅਤ ਇਨ੍ਕ੍ਰੇਅਸੇਦ ਿਰ ਕ ਬੇਕੈਉਸੇ ਓਫ ਠੇਇਰ ਵੋਰਕ ਓਰ ਏਿਨ੍ਵ ਰੋੰਮੇੰਟ ਸ਼ੋਉਲ੍ਡ ਬੇ 

ਵਾਕ੍ਿਕਨਾਟੇਡ ਅਗੈਨ੍ਸਤ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ.  

ਬ੍ਲੂਦ ਤ੍ਰਨ੍ ਫ਼ਿੁਸਓਨ੍ਸ ਏਡੰ ਮੇਿਡਕਲ ਤ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ- ਵੇਰੀ ਲੋਵ ਿਰ ਕ ਇਨ ਥੇ ਉਕ  

ਅਲ ਬ੍ਲੂਦ ਦੋਨਿਤਓਨ੍ਸ ਇਨ ਥੇ ਉਕ ਹਾਵ ੇਬੀਨ ਤੇਸ੍ਟੇਡ ਫ਼ੋਰ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਿਸੰਚੇ ੧੯੭੨ ਏਡੰ ਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਓਫ ਬ੍ਲੂਦ 

ਪ੍ਰੋਦੁਕ੍ਟ੍ਸ ਵਾਸ ਇੰਤ੍ਰੋਦੁਚੇਦ ਇਨ ੧੯੮੪, ਵਿਹਚ ਹਾਸ ਅਲ ਬੁਤ ਏਿਲਿਮਨਾਟੇਡ ਠੇਸੇ ਆਸ ਆ ਸੋਉਰ੍ਸ ਓਫ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ . 

ਅਨਯ੍ੋਨੇ ਵਹੋ ਹਾਸ ਰੇਗੁਲਰ ਤ੍ਰਨ੍ ਫ਼ਿੁਸਓਨ੍ਸ ਓਰ ਰੇਚੇਇਵੇਸ ਫ਼੍ਰੇਕੁਏਨ੍ਤ ਏਡੰ/ਓਰ ਲਾਰਗੇ ਵੋਲੁਮੇਸ ਓਫ ਬ੍ਲੂਦ ਕੋਮ੍ਪੋਨੇੰਟ੍ਸ 

ਅਰੇ ਅਿਦ੍ਵਸੇਡ ਤੋ ਬੇ ਵਾਕ੍ਿਕਨਾਟਡੇ ਅਗੈਨ੍ਸਤ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਬੇਫੋਰੇ ਥੇ ਸਟਾਰਟ ਓਫ ਤ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ. ਇਨ ਕੋਉਂਤ੍ਰੀਜ ਵਹੇਰੇ 

ਬ੍ਲੂਦ ਇਸ ਨੋਟ ਤੇਸ੍ਟੇਡ, ਬ੍ਲੂਦ ਤ੍ਰਨ੍ ਫ਼ਿੁਸਓਨ੍ਸ ਮਈ ਸਟੀਲ ਬੇ ਆ ਸੋਉਰ੍ਸ ਓਫ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ .  

ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਕੈੰ ਆਲਸੋ ਬੇ ਪਾ ਸੇਡ ਓਨ ਫ੍ਰਾਮ ਮੇਿਡਕਲ ਏਡੰ ਦੇਨ੍ਤਾਲ ਤ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ ਇਨ ਕੋਉਂਤ੍ਰੀਜ ਵਹੇਰੇ ਏਕੁਇਪ੍ਮੇਨ੍ਤ ਇਸ ਨੋਟ 

ਸ੍ਤੇਿਰਿਲਸੇਡ ਪ੍ਰੋਪੇਰ੍ਲਯ੍.  

ਅਛੁਪੁਨ੍ਕ੍ਤੁਰੇ, ਤਾਤ੍ਤੂਸ ਏਡੰ ਬੋਡੀ ਪੀਏਰ੍ਿਕੰਗ- ਵੇਰੀ ਲੋਵ ਿਰ ਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੇ ਿਸਓਨਲ ਪਰ੍ਲੋਉਰ੍ਸ  



ਹਿਵੰਗ ਆ ਟੱਟੂ, ਬੋਡੀ-ਪੀਏਰ੍ਿਕੰਗ ਓਰ ਇਵ ਅਛੁਪੁਨ੍ਕ੍ਤੁਰੇ ਕੈੰ ਪਾਸੇ ਆ ਿਰ ਕ ਇਫ ਉਨ੍ਸ੍ਤੇਿਰਲੇ ਏਕੁਇਪ੍ਮੇਨ੍ਤ ਇਸ ਉਸੇਡ. ਥੇ 
ਬੇਸ੍ਟ ਵੀ ਤੋ ਪ੍ਰੋਤੇਕ੍ਤ ਯੋਉਰ੍ਸੇਲ੍ਫ਼ ਇਸ ਤੋ ਏਨ੍ਸੁਰੇ ਥਾਟ ਿਦ ਪੋਸਾਬ੍ਲੇ ਨੀਦ੍ਲੇਸ ਅਰੇ ਉਸੇਡ ਏਡੰ ਥਾਟ ਥੀ ਕਾਮੇ ਸ੍ਤ੍ਰਘੈ੍ਤ ਓਉਤ 

ਓਫ ਆ ਸ੍ਤੇਿਰਲੇ ਪਾਕ੍ਕੇਟ.  

ਇਫ ਯੋਊ ਹਾਵ ੇਬੀਨ ਿਦਆਗ੍ਨੋਸੇਡ ਿਵਥ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਏਡੰ ਪਲਾਂ ਤੋ ਹਾਵੇ ਆਨੀ ਓਫ ਥੇ ਅਬੋਵ ੇਪ੍ਰੋਚੇਦੁਰੇਸ, ਯੋਊ ਸ਼ੋਉਲ੍ਡ 

ਇਨ੍ਫੋਰ੍ਮ ਥੇ ਪਰਸੋੰ ਪੇਰ੍ਫੋਰ੍ਿਮੰਗ ਥੇ ਪ੍ਰੋਚੇਦੁਰੇ ਸੋ ਥਾਟ ਥੀ ਕੈੰ ਟਕੇ ਪ੍ਰੇਕੌਿਤਓਨ੍ਸ ਤੋ ਪ੍ਰੋਤੇਕ੍ਤ ਠੇਮ੍ਸੇਲ੍ਵੇਸ ਏਡੰ ਓਥੇਰ੍ਸ ਫ੍ਰਾਮ 

ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ .  

ਫ਼ੋਰ ਮੋਰੇ ਇਨ੍ਫੋਰ੍ਮਾਿਤ  ਸੀ ਓਉਰ ਫੁੱ ਲ ਹਪੇਾਤੀਿਤਸ ਬ ਗੁਇਦੇ. ਇਫ ਯੋਊ ਿਥੰਕ ਯੋਊ ਿਮਘ੍ਤ ਹਾਵ ੇਬੀਨ ਏਕ੍ ਪੋਸੇਡ ਤੋ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ, 

ਸੀ ਯੋਉਰ ਡਾਕ੍ਟਰ ਇਮ੍ਮੇਿਦਅਤੇਲਯ੍.  

ਕੋ-ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ   

ਕੋ-ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ  ਇਸ ਵ੍ਹੇਨ ਆ ਪਰਸੋੰ ਇਸ ਇੰਫੇਕ੍ਟਡੇ ਿਵਥ ਮੋਰੇ ਥਾਂ ਓਨੇ ਿਵਰੁਸ ਅਤ ਥੇ ਸਮੇ ਟੀਮੇ. ਓਥੇਰ ਬ੍ਲੂਦ ਬੋਰਨੇ 

ਿਵਰੁਸੇਸ, ਸੁਚ ਆਸ ਿਹਵ ਏਡੰ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਕ, ਸਹਾਰੇ ਿਸਿਮਲੀਅਰ ਰੋਉਤੇਸ ਓਫ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ  ਤੋ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਏਡੰ ਸੋ 
ਸੋਮੇ ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਮਈ ਬੇ ਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ ਿਵਥ ਅਨੋਥੇਰ ਿਵਰੁਸ ਆਸ ਵੇਲ.  

ਇਫ ਯੋਊ ਹਾਵ ੇਬੀਨ ਿਦਆਗ੍ਨੋਸੇਡ ਿਵਥ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ, ਯੋਊ ਸ਼ੋਉਲ੍ਡ ਬੇ ਤੇਸ੍ਟੇਡ ਫ਼ੋਰ ਓਥੇਰ ਫੋਰ੍ਮ੍ਸ ਓਫ ਿਵਰਲ 

ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਏਡੰ ਿਹਵ. ਹਿਵੰਗ ਮੋਰੇ ਥਾਂ ਓਨੇ ਿਵਰੁਸ ਕੈੰ ਅਫ੍ਫੇਕ੍ਤ ਤ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ ਓਿਪ੍ਤਓਨ੍ਸ ਏਡੰ ਓਉਤ੍ਕੋਮੇਸ ਏਡੰ ਕੈੰ ਸਪੀਡ 

ਉਪ ਥੇ ਪ੍ਰੋਚੇੱਸ ਓਫ ਲੀਵਰ ਦਾਮਾਗੇ.  

ਥੇ ਤ੍ਰੁਸਤ ਹਾਸ ਪੁਬ੍ਿਲਕਿਤਓਨ੍ਸ ਓਨ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਆ, ਕ, ਦ ਏਡੰ ਏ ਕੋਨ੍ਤੈਿਨੰਗ ਫੁਰ੍ਥੇਰ ਇਨ੍ਫੋਰ੍ਮਾਿਤ .  

ਵ੍ਹਟ ਅਰੇ ਥੇ ਸਯ੍ਮ੍ਪ੍ਤੋਮ੍ਸ ਓਫ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ?  

ਆਫਟਰ ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਏਨ੍ਤੇਰ੍ਸ ਯੋਉਰ ਬੋਡੀ ਤੇਰੇ ਮਈ ਬੇ ਨੋ ਸਯ੍ਮ੍ਪ੍ਤੋਮ੍ਸ ਫ਼ੋਰ ਓਨੇ ਤੋ ਿਸਕ੍ਸ ਮੋੰਥ੍ਸ. ਠੀਸ ਇਸ ਕ੍ਨੋਵ੍ਨ ਆਸ ਥੇ 
ਇੰਛੁਬਾਿਤ  ਪੇਿਰਓਦ.  

ਿਲਖੇ ਿਵਥ ਮੋਸ੍ਟ ਲੀਵਰ ਿਦ ਾਸੇਸ, ਮਨੀ ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਿਵਥ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਨੇਵਰ ਹਾਵੇ ਆਨੀ ਸਯ੍ਮ੍ਪ੍ਤੋਮ੍ਸ ਏਡੰ, ਆਸ ਪੇਓਪ੍ਲੇ 

ਮਈ ਨੋਟ ਕ੍ਨੋਵ ਥੀ ਅਰੇ ਇੰਫੇਕ੍ਟਡੇ, ਥੀ ਕੈੰ ਪਾਸ ਓਨ ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਤੋ ਓਥੇਰ੍ਸ ਿਵਥੋਉਤ ਰੇਆਿਲਿਸੰਗ.  

ਸਯ੍ਮ੍ਪ੍ਤੋਮ੍ਸ  

ਸੋਮੇ ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਮਈ ਓਨਲੀ ਹਾਵੇ ਆ ਿਮਲ੍ਦ ਇਲ੍ਲ੍ਨੇੱਸ ਏਡੰ ਫੀਲ ਥੀ ਅਰੇ ਨੋਟ ਇਲ ਏਨੋਉਘ ਤੋ ਸੀ ਆ ਡਾਕ੍ਟਰ. ਤੇਰੇ ਅਰੇ ਮਨੀ 
ਗੇਨੇਰਲ ਸਯ੍ਮ੍ਪ੍ਤੋਮ੍ਸ, ਸੋਮੇ ਓਫ ਵਿਹਚ ਮਈ ਬੇ ਕੋਨ੍ਫੁਸੇਡ ਿਵਥ ਫਲੁ.  



ਆ ਫਯ੍ੂ ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਦੇਵੇਲੋਪ ਆ ਸੇਿਰਔਸ ਇਲ੍ਲ੍ਨੇੱਸ ਏਡੰ ਨੀਦ ਤੋ ਬੇ ਲੂਕੇਦ ਆਫਟਰ ਇਨ ਹੋਸਿਪਟਲ. ਮੋਰੇ ਸੇਵੇਰੇ ਸਯ੍ਮ੍ਪ੍ਤੋਮ੍ਸ 

ਮਈ ਇੰਕ੍ਲੁਦੇ: 

 ਿਦਆਰ੍ਰ੍ਹੋਇਆ  

 ਬੋਵੇਲ ਮੋਤੀਓੰਸ ਮਈ ਬੇਕੋਮੇ ਪਾਲੇ  

 ਉਿਰਨੇ ਮਈ ਤੁਰਨ ਦਰਕ  

 ਜੌਨ੍ਦੀਸ, ਆ ਕੋਨ੍ਦੀਿਤ  ਇਨ ਵਿਹਚ ਥੇ ਵਿਹਤੇਸ ਓਫ ਥੇ ਏਏਸ ਗੋ ਯੇਲ੍ਲੋਵ ਏਡੰ ਇਨ ਮੋਰੇ ਸੇਵੇਰੇ ਕੈਸੇਸ ਥੇ ਿਕਨ 

ਆਲਸੋ ਤੁਰ੍ਨ੍ਸ ਯੇਲ੍ਲੋਵ (ਸੀ ਉਸੇਫੁਲ ਵੋਰ੍ਡ੍ਸ ਸੇਿਕ੍ਤ ).  
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ਅਚ੍ਛੁਤੇ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ  ਕੈੰ ਬੇ ਸੇਵੇਰੇ ਏਡੰ ਆ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਓਫ ਪੇਓਪ੍ਲੇ (੧ ਇਨ ੧੦੦) ਦੇਵੇਲੋਪ ਅਛੁਤੇ 
ਲੀਵਰ ਫੈਲੁਰੇ (ਫੁਲ੍ਿਮਨਾੰਟ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ). ਇਫ ਯੋਉਰ ਸਯ੍ਮ੍ਪ੍ਤੋਮ੍ਸ ਚੰਗੇ ਤੋ ਸੇਵੇਰੇ ਵੋਿਮਿਟੰਗ, ਦੇ ਯ੍ਦ੍ਰਿਤ  ਓਰ ਯੋਉਰ 

ਕੋਨ੍ ਿਕਔਸ ਲੇਵੇਲ ਅਲ੍ਤੇਰ੍ਸ, ਯੋਊ ਸ਼ੋਉਲ੍ਡ ਗੋ ਸ੍ਤ੍ਰੈਘ੍ਤ ਤੋ ਯੋਉਰ ਲੋਕਲ ਹੋਸਿਪਟਲ'ਸ ਅਚ੍ਿਕਡੇੰਟ ਏਡੰ ਏਮੇਰਗ੍ੇੰਕਯ੍ (ਆ&ਏ) 

ਦੇਪਾਰ੍ਤ੍ਮੇੰਟ ਫ਼ੋਰ ਏਮੇਰਗ੍ੇੰਕਯ੍ ਤ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ.  

ਵ੍ਹਟ ਇਸ ਥੇ ਿਦਫ੍ਫੇਰੇੰਸ ਬੇਤ੍ਵੀਨ ਅਛੁਤੇ ਏਡੰ ਚ੍ਰੋਿਨਕ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ?  

ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਕੈੰ ਕੈਉਸ ੇਆਂ ਅਛੁਤੇ ਓਰ ਆ ਚ੍ਰੋਿਨਕ ਇਲ੍ਲ੍ਨੇੱਸ  

 ਆਂ ਅਛੁਤੇ ਇਲ੍ਲ੍ਨੇੱਸ ਇਸ ਆ ਸੁਦ੍ਡਨ ਇਲ੍ਲ੍ਨੇੱਸ ਥਾਟ ਲਾਸ੍ਟ੍ਸ ਫ਼ੋਰ ਆ ਸ਼ੋਰਟ ਪੇਿਰਓਦ (ਲੇਸ ਥਾਂ ਿਸਕ੍ਸ ਮੋੰਥ੍ਸ). 

ਇਤ ਕੈੰ ਟਕੇ ਆ ਵਿਹਲੇ ਤੋ ਰੇਕੋਵੇਰ ਫ੍ਰਾਮ ਅਛੁਤੇ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਏਡੰ, ਇਵ ਥੋਉਘ ਮੋਸ੍ਟ ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਿਵਲ ਫੀਲ ਬੇਤ੍ਟਰ 

ਿਵਿਥਨ ਆ ਫਯ੍ੂ ਵੀਕਸ, ਥੀ ਮਈ ਸਟੀਲ ਏ ਪੇਿਰਏਨ੍ਕੇ ਿਤਰੇਦ੍ਨੇੱਸ ਏਡੰ ਲਕ ਓਫ ਏਨੇਰਗ੍ਯ੍ ਫ਼ੋਰ ਮਨੀ ਮੋੰਥ੍ਸ. ਓਥੇਰ 

ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਮਈ ਰੇਕੋਵੇਰ ਏਡੰ 'ਕਲੇਅਰ' (ਿਰਦ) ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਫ੍ਰਾਮ ਠੇਇਰ ਬੋਡੀ ਿਵਥੋਉਤ ਏਵਰ ਕ੍ਨੋਿਵੰਗ ਥੀ ਹਾਵੇ ਬੀਨ 

ਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ.  

 ਆ ਚ੍ਰੋਿਨਕ ਇਲ੍ਲ੍ਨੇੱਸ ਇਸ ਓਨੇ ਥਾਟ ਲਾਸ੍ਟ੍ਸ ਮੋਰੇ ਥਾਂ ਿਸਕ੍ਸ ਮੋੰਥ੍ਸ, ਪੋ ਿਸਬ੍ਲਯ੍ ਫ਼ੋਰ ਥੇ ਰੇਸ੍ਟ ਓਫ ਯੋਉਰ ਿਲਫ.ੇ 

ਸੋਮੇਤੀਮੇਸ ਸਯ੍ਮ੍ਪ੍ਤੋਮ੍ਸ ਮਈ ਕਾਮੇ ਏਡੰ ਗੋ. ਉਪ ਤੋ ਓਨੇ ਇਨ ਤੇੰ ਪੇਓਪ੍ਲੇ (ਬੇਤ੍ਵੀਨ ੫ ਏਡੰ ੧੦%) ਿਵਥ ਅਛੁਤੇ 
ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਮਈ ਗੋ ਓਨ ਤੋ ਹਾਵੇ  ਚ੍ਰੋਿਨਕ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਇਫ ਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ ਆਸ ਆਂ ਅਦੁਲਤ. ਉਪ੍ਟੋ ੯੫% ਓਫ 

ਿਚਲ੍ਡ੍ਰੇਨ ਇੰਫੇਕ੍ਟਡੇ ਿਵਲ ਰੇਮੈਨ ਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ. ਮਨੀ ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਅਰੇ ਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ ਇਨ ਿਚਲ੍ਧੂਦ ਏਡੰ ਅਰੇ ਓਫ੍ਤੇੰ ਨੋਟ ਏਵਰੇ 

ਥਾਟ ਥੀ ਹਾਵੇ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ. ਥੀ ਮਈ ਓਨਲੀ ਫ਼ੰਡ ਓਉਤ ਵ੍ਹੇਨ ਥੀ ਦੇਵੇਲੋਪ ਫੁਤੁਰੇ ਕੋਮ੍ਪ੍ਿਲਕਿਤਓਨ੍ਸ ਕੈਉਸੇਡ 

ਬੀ ਥੇ ਿਵਰੁਸ. ਥੇ ਏਅਰ੍ਿਲਏਰ ਯੋਊ ਅਰੇ ਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ ਇਨ ਿਲਫੇ, ਥੇ ਿਹਘੇਰ ਯੋਉਰ ਚਾੰਸ ਓਫ ਦੇਵੇਲੋਿਪੰਗ ਆ ਚ੍ਰੋਿਨਕ 

ਇਲ੍ਲ੍ਨੇੱਸ.  

ਫ਼ੋਰ ਮੋਰੇ ਇਨ੍ਫੋਰ੍ਮਾਿਤ  ਸੀ ਓਉਰ ਫੁੱ ਲ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਗੁਇਦੇ.  



ਟੇਸਿਟੰਗ ਫ਼ੋਰ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ  

ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਇਸ ਦੇਤੇਕ੍ਟੇਡ ਬੀ  ਆ ਬ੍ਲੂਦ ਟੇਸਟ ਥਾਟ ਲੂਕਸ ਫ਼ੋਰ ਅਨ੍ਤੀਬੋਦੀਏਸ (ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬੁ੍ਸ੍ਤਾਨ੍ਚੇਸ) ਪ੍ਰੋਦੁਚੇਦ ਬੀ 
ਯੋਉਰ ਬੋਡੀ'ਸ ਇਮ੍ਮੁਨੇ ਿਸਸਟਮ ਤੋ ਿਫਘ੍ਤ ਥੇ ਿਵਰੁਸ. ਯੋਊ ਕੈੰ ਹਾਵੇ ਥੇ ਬ੍ਲੂਦ ਟੇਸਟ ਅਤ ਆ ਗਪ ਸੁਰਗ੍ੇਰੀ, ਆ ਹੋਸਿਪਟਲ 

ਕਲੀਿਨਕ ਓਰ ਆ ਸੇਕ੍ਸੁਆਲ ਹੇਆਲ੍ਥ (ਗੇਿਨਟੋ-ਉਿਰਨਾਰੀ ਮੇਦੀਿਕਨੇ, ਓਰ ਗੁਮ) ਕਲੀਿਨਕ.  

ਇਤ ਮਈ ਟਕੇ ਸੇਵੇਰਲ ਵੀਕਸ ਬੇਫੋਰੇ ਯੋਊ ਕ੍ਨੋਵ ਵਹੇਥੇਰ ਯੋਉਰ ਟੇਸਟ ਰੇਸੁਲਤ ਇਸ ਪੋਿਸਤੀਵੇ ਓਰ ਨੇਗਾਤੀਵੇ. ਇਨ ਥੇ 
ਟੀਮੇ ਬੇਤ੍ਵੀਨ ਥੇ ਟੇਸਟ ਏਡੰ ਯੋਉਰ ਰੇਸੁਲ੍ਟ੍ਸ, ਯੋਊ ਸ਼ੋਉਲ੍ਡ ਟਕੇ ਪ੍ਰੇਕੌਿਤਓਨ੍ਸ ਨੋਟ ਤੋ ਟ੍ਰਾੰਸਮੀਟ ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਤੋ ਅਨਯ੍ੋਨੇ 

ਏਲਸੇ.  

ਸੀ ਓਉਰ ਫੁੱ ਲ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਗੁਇਦੇ ਫ਼ੋਰ ਮੋਰੇ ਇਨ੍ਫੋਰ੍ਮਾਿਤ .  

ਅ ਸੇ ਿਸੰਗ ਲੀਵਰ ਦਾਮਾਗੇ  

ਲੀਵਰ ਫੁਨ੍ਿਕ੍ਤ  ਤੇਸ੍ਟ੍ਸ (ਲ੍ਫ੍ਟ੍ਸ)  

ਲੀਵਰ ਫੁਨ੍ਿਕ੍ਤ  ਤੇਸ੍ਟ੍ਸ (ਲ੍ਫ੍ਟ੍ਸ) ਮੇਆਸੁਰੇ ਵਿਰਔਸ ਚੇਿਮਕੈਲ੍ਸ ਇਨ ਥੇ ਬ੍ਲੂਦ ਮਾੜੇ ਬੀ ਥੇ ਲੀਵਰ. ਆਂ ਅਬ੍ਨੋਰ੍ਮਾਲ ਰੇਸੁਲਤ 

ਇੰਿਦਕੈਤੇਸ ਆ ਪ੍ਰੋਬ੍ਲੇਮ ਿਵਥ ਥੇ ਲੀਵਰ, ਏਡੰ ਮਈ ਹੇਲ੍ਪ ਤੋ ਇਦੇਨ੍ਤੀਫਯ੍ ਥੇ ਕੈਉਸੇ. ਫੁਰ੍ਥੇਰ ਤੇਸ੍ਟ੍ਸ ਮਈ ਬੇ ਨੀਦੇਦ ਤੋ 
ਕ੍ਲਾਿਰਫਯ੍ ਥੇ ਕੈਉਸ ੇਓਫ ਥੇ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੋਬ੍ਲੇਮ.  

ਉਲ੍ਤ੍ਰਾਸੋਉੰਡ ਸਕਾਂ 
ਆਂ ਉਲ੍ਤ੍ਰਾਸੋਉੰਡ ਸਕਾਂ ਇਸ ਆ ਰੋਉਿਤਨੇ ਪ੍ਰੋਚੇਦੁਰੇ; ਥੇ ਸਮੇ ਤੇਚ੍ਨੋਲੋਗਯ੍ ਇਸ ਉਸੇਡ ਇਨ ਪ੍ਰੇਗ੍ਨਾਨ੍ਕਯ੍ ਤੋ ਏਕ੍ਸਾਿਮਨੇ ਥੇ 
ਉਨ੍ਬੋਰਨ ਬਾਬੀ. ਇਤ ਇਸ ਉਸੁਆਲ੍ਲਯ੍ ਪੇਰ੍ਫੋਰ੍ਮੇਡ ਇਨ ਥੇ ਕ੍ਸ-ਰੇ ਦੇਪਾਰ੍ਤ੍ਮੇੰਟ ਓਫ ਥੇ ਹੋਸਿਪਟਲ ਓਰ ਇਨ ਆਂ 

ਔਤ੍ਪਿਤਏਨ੍ਤ ਕਲੀਿਨਕ. ਥੇ ਪ੍ਰੋਚੇਦੁਰੇ ਇਸ ਵੇਰੀ ਸਫੇ ਏਡੰ ਸ਼ੋਉਲ੍ਡ ਨੋਟ ਬੇ ਪੈਨ੍ਫੁਲ, ਬੁਤ ਇਤ ਮਈ ਟਕੇ ੧੦ ਤੋ ੧੫ ਿਮਨੁਤੇਸ 

ਤੋ ਕੋਮ੍ਪ੍ਲੇਤੇ. 
 

ਲੀਵਰ ਿਬਓਪ੍ਸਯ੍  

ਦੁਿਰੰਗ ਆ ਲੀਵਰ ਿਬਓਪ੍ਸਯ੍, ਆ ਿਤਨੀ ਪੀਏਸ ਓਫ ਥੇ ਲੀਵਰ ਇਸ ਟਕੇ ਫ਼ੋਰ ਸਟੂਡੀ. ਠੀਸ ਉਸਆੁਲ੍ਲਯ੍ ਇੰਵੋਲ੍ਵੇਸ ਆ 

ਫੀਨੇ ਹੋਲ੍ਲੋਵ ਨੇੜਲੇ ਬੇੰਗ ਪਾ ਸੇਡ ਥ੍ਰੋਉਘ ਥੇ ਿਕਨ ਇੰਟੋ ਥੇ ਲੀਵਰ ਏਡੰ ਆ ਸਮਾਲ ਸੰਪ੍ਲੇ ਓਫ ਿਤ ਸੁਏ ਬੇੰਗ ਿਵਥ੍ਦ੍ਰਵ੍ਨ.  
 
ਥੇ ਰੇਸੁਲ੍ਟ੍ਸ ਓਫ ਯੋਉਰ ਿਬਓਪ੍ਸਯ੍ ਅਰੇ ਗ੍ਰਾਦੇਦ ਏਡੰ ਸ੍ਤਾਗੇਡ ਅਚ੍ਕੋਰ੍ਿਡੰਗ ਤੋ ਥੇ ਦੇਗ੍ਰੀ ਓਫ ਲੀਵਰ ਇਨ੍ਫ੍ਲਾਮ੍ਮਾਿਤ  ਏਡੰ 

ਕੈਿਰ੍ਰੰ ਗ.   
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ਫ਼ੋਰ ਆ ਫੁੱ ਲ ਦੇ ਿਕ੍ਰਿਪ੍ਤ  ਓਫ ਯਾਚ ਪ੍ਰੋਚੇਦੁਰੇ ਪ੍ਲੇਆਸ ੇਸੀ ਓਉਰ ਗੁਇਦੇ- 'ਲੀਵਰ ਿਦ ਾਸੇ ਤੇਸ੍ਟ੍ਸ ਏਕ੍ ਪ੍ਲੈਨੇਦ'. 

 
ਿਕਰ੍ਰ੍ਹੋਿਸਸ 



ਲਗ-ਟਰਮ, ਕੋਿਨ੍ਤਨੁਔਸ ਦਾਮਾਗੇ ਤੋ ਥੇ ਲੀਵਰ ਕੈਉਸੇਡ ਬੀ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਰੇਸੁਲ੍ਟ੍ਸ ਇਨ ਥੇ ਲੀਵਰ ਬੇਕੋਿਮੰਗ ਕੈਰ੍ਰੇਡ. 

ਇਰ੍ਰੇਗੁਲਾਰ ਬੁਮ੍ਪ੍ਸ, ਕ੍ਨੋਵ੍ਨ ਆਸ ਨੋਦੁਲੇਸ, ਰੇਪ੍ਲਾਕੇ ਥੇ ਸਮੂਥ ਲੀਵਰ ਿਤ ਸੁਏ ਏਡੰ ਥੇ ਲੀਵਰ ਬੇਕੋਮੇਸ ਹਰ੍ਦਰ. ਆਸ ਆ 

ਰੇਸੁਲਤ, ਥੇ ਲੀਵਰ ਰੰੁਸ ਓਉਤ ਓਫ ਹੇਆਿਲੰਗ ਚੇਲ੍ਲ੍ਸ. ਠੀਸ ਕੈੰ ਲੇਆਦ ਤੋ ਕਮੋ੍ਪ੍ਲੇਤੇ ਲੀਵਰ ਫੈਲੁਰੇ, ਵਿਹਚ ਕੈੰ ਬੇ 
ਫਾਤਾਲ ਿਵਥੋਉਤ ਆ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾੰ ਪ੍ਲੰਤ.  

 
ਯੋਊ ਮਈ ਨੋਟ ਸ੍ਹੋਵ ਆਨੀ ਸਯ੍ਮ੍ਪ੍ਤੋਮ੍ਸ ਓਫ ਲੀਵਰ ਦਾਮਾਗੇ ਉਿਨ੍ਤਲ ਿਕਰ੍ਰ੍ਹੋਿਸਸ ਇਸ ਕੁ਼ਇਤੇ ਅਦ੍ਵਾਂਚੇਦ.  

 
ਲੀਵਰ ਕੈਨ੍ਚੇਰ  

ਇਫ ਯੋਊ ਹਾਵ ੇਚ੍ਰੋਿਨਕ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਏਡੰ/ਓਰ ਿਕਰ੍ਰ੍ਹੋਿਸਸ, ਯੋਊ ਹਾਵ ੇਆਂ ਇਨ੍ਕ੍ਰੇਅਸੇਦ ਿਰ ਕ ਓਫ ਦੇਵੇਲੋਿਪੰਗ ਿਪ੍ਰਮਾਰੀ 
ਲੀਵਰ ਕੈਨ੍ਚੇਰ- ਹੇਪਾਤੋਚੇਲ੍ਲੁਲਾਰ ਕੈਰ੍ਿਕਨੋਮਾ ( ਕ੍ਕ). ਬੇਤ੍ਵੀਨ ਥ੍ਰੀ ਏਡੰ ਿਫਵੇ ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਓਉਤ ਓਫ ੧੦੦ ਵਹੋ ਹਾਵੇ ਚ੍ਰੋਿਨਕ 

ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ  (੩-੫%) ਗੋ ਓਨ ਤੋ ਦੇਵੇਲੋਪ ਕ੍ਕ ਯਾਚ ਏਅਰ.  

 
ਇਫ ਯੋਊ ਹਾਵ ੇਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਏਡੰ ਹਾਵੇ ਬੀਨ ਿਦਆਗ੍ਨੋਸੇਡ ਿਵਥ ਿਕਰ੍ਰ੍ਹੋਿਸਸ ਯੋਊ ਸ਼ੋਉਲ੍ਡ ਰੇਚੇਇਵੇ ਰੇਗੁਲਰ ਉਲ੍ਤ੍ਰਾਸੋਉੰਡ 

ਕੈਨਸ ਏਡੰ ਬ੍ਲੂਦ ਤੇਸ੍ਟ੍ਸ (ਏਵੇਰੀ ਿਸਕ੍ਸ ਤੋ ਤ੍ਵੇਲਵੇ ਮੋੰਥ੍ਸ) ਤੋ ਮੋਨੀਟਰ ਯੋਉਰ ਲੀਵਰ. ਏਆਰ੍ਲਯ੍ ਦੇਤੇਿਕ੍ਤ  ਓਫ ਆਨੀ 
ਤੁਮੋਉਰ੍ਸ ਿਵਲ ਿਗਵੇ ਥੇ ਬੇਸ੍ਟ ਓਪ੍ਪੋਰ੍ਤੁਿਨਟੀ ਫ਼ੋਰ ਸੁਕ੍ਚੇ ਫੁਲ ਤ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ.  
 
ਇਫ ਯੋਊ ਹਾਵ ੇਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ, ਥੇ ਿਰ ਕ ਓਫ ਿਕਰ੍ਰ੍ਹੋਿਸਸ ਇਸ ਇਨ੍ਕ੍ਰੇਅਸੇਦ ਇਫ ਯੋਊ ਅਰੇ ਕ-ੋਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ ਿਵਥ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ 

ਕ (ਹਕਵ), ਿਹਵ, ਕੋਨ੍ਸੁਮ ੇਤੂ ਮੁਚ ਅਲ੍ਕੋਹੋਲ ਓਰ ਮੋਕ.ੇ  

 
ਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਸ਼ੋਉਲ੍ਡ ਆਲਸੋ ਬੇ ਕਨੋ੍ਿਸਦੇਰੇਡ ਇਫ ਯੋਊ ਅਰੇ ਓਵਰ ੪੦ ਏਆਰ੍ਸ ਓਲ੍ਡ ਏਡੰ ਹਾਵੇ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਆਸ ਯੋਊ 

ਅਰੇ ਆਲਸੋ ਅਤ ਆਂ ਇਨ੍ਕ੍ਰੇਅਸੇਦ ਿਰ ਕ ਓਫ ਦੇਵੇਲੋਿਪੰਗ ਕ੍ਕ. ਯੋਉਰ ਡਾਕ੍ਟਰ ਸ਼ੋਉਲ੍ਡ ਿਦ ਛੁੱ ਸ ਠੀਸ ਿਵਥ ਯੋਊ. ਫ਼ੋਰ 

ਮੋਰੇ ਇਨ੍ਫੋਰ੍ਮਾਿਤ  ਸੀ ਓਉਰ 'ਲੀਵਰ ਕੈਨ੍ਚੇਰ' ਗੁਇਦੇ.  

 
ਲੀਵਰ ਤ੍ਰਾਨ੍ ਪ੍ਲਾਨ੍ਤਾਿਤ   

ਫ਼ੋਰ ਸੋਮੇ ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਿਵਥ ਿਕਰ੍ਰ੍ਹੋਿਸਸ ਵਹੋ ਦੇਵੇਲੋਪ ਿਲਫੇ ਥ੍ਰੇਆਤੇਿਨੰਗ ਕੋਮ੍ਪ੍ਿਲਕਿਤਓਨ੍ਸ, ਲੀਵਰ ਤ੍ਰਾਨ੍ ਪ੍ਲਾਨ੍ਤਾਿਤ  ਇਸ 

ਆਂ ਓਿਪ੍ਤ . ਅਲ੍ਥੋਉਘ ਠੀਸ ਇਸ ਆ ਮਾਜੋਰ ਓਪੇਰਾਿਤ , ੮੯% ਓਫ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾੰ ਪ੍ਲੰਤ ਰੇਿਕਿਪਏਨ੍ਤ੍ਸ ਅਰੇ ਸਟੀਲ ਅਲੀਵੇ 
ਆਫਟਰ ਓਨੇ ਏਅਰ ਏਡੰ ੮੬% ਆਫਟਰ ਟ੍ਵੋ ਏਆਰ੍ਸ.  

 
ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਕੈੰ ਇੰਫੇਕ੍ਤ ਥੇ ਨਯ੍ੂ ਲੀਵਰ ਏਡੰ ਿਵਲ ਸੋਮੇਤੀਮੇਸ ਕੈਉਸ ੇਸੇਵੇਰੇ ਿਦ ਾਸੇ ਬੁਤ ਠੀਸ ਮਈ ਟਕੇ ਸੋਮੇ ਏਆਰ੍ਸ.  

 

ਟ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ ਓਫ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ  

 
ਅਛੁਤੇ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ  

ਦੁਿਰੰਗ ਥੇ ਅਛੁਤੇ ਫਾਸੇ ਓਫ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ, ਮੋਸ੍ਟ ਪੇਓਪ੍ਲੇ ਦੋ ਨੋਟ ਰੇਕੁ਼ਇਰੇ ਤ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ. ਫ਼ੋਰ ਥੇ ਮਾਜੋਿਰਟੀ ਓਫ ਪੇਓਪ੍ਲੇ, ਥੇ 
ਸਯ੍ਮ੍ਪ੍ਤੋਮ੍ਸ ਰੇਸੋਲਵੇ ਏਡੰ ਥੇ ਪਰਸੋੰ ਕੈੰ 'ਕਲੇਅਰ' ਥੇ ਇਨ੍ਫੇਿਕ੍ਤ , ਉਸੁਆਲ੍ਲਯ੍ ਿਵਿਥਨ ਿਸਕ੍ਸ ਮੋੰਥ੍ਸ, ਮੇਆਿਨੰਗ ਥੀ ਅਰੇ 
ਨੋ ਲੋੰਗੇਰ ਇਨ੍ਫ਼ੇਿਕ੍ਤਔਸ; ਠੇਇਰ ਬ੍ਲੂਦ ਿਵਲ ਅਲ੍ਵਾਯ੍ਸ ਸ੍ਹੋਵ ਥੇ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਅਨ੍ਤੀਬੋਦੀਏਸ ਬੁਤ ਥੀ ਸ਼ੋਉਲ੍ਡ ਨੇਵਰ ਬੇ 
ਇੰਫੇਕ੍ਟੇਡ ਅਿਗਨ (ਥੀ ਬੇਕੋਮੇ 'ਇਮ੍ਮੁਨੇ').  

 



ਚ੍ਰੋਿਨਕ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ  

ਚ੍ਰੋਿਨਕ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ ਓਫ੍ਤੇੰ ਰੇਕੁ਼ਇਰੇਸ ਤ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ ਤੋ ਸਟੋਪ ਓਰ ਰੇਦੁਕੇ ਥੇ ਅਚ੍ਤੀਿਵਟੀ ਓਫ ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਫ੍ਰਾਮ ਦਾਮਾਿਗੰਗ ਥੇ 
ਲੀਵਰ, ਬੀ ਿਲਿਮਿਟੰਗ ਥੇ ਰੇਪ੍ਿਲਕੈਿਤ  (ਰੇਪ੍ਰੋਦੁਿਕ੍ਤ ) ਓਫ ਥੇ ਿਵਰੁਸ. 

 
ਯੋਉਰ ਪੇਿਕਅਿਲਸ੍ਤ ਿਵਲ ਲੂਕ ਅਤ ਯੋਉਰ ਟੇਸਟ ਰੇਸੁਲ੍ਟ੍ਸ, ਅਗੇ ਏਡੰ ਗੇਨੇਰਲ ਹੇਆਲ੍ਥ ਇਨ ਓਰ੍ਦਰ ਤੋ ਰੇਕੋਮ੍ਮੇੰਡ ਥੇ 
ਅਪ੍ਪ੍ਰੋਿਪ੍ਰਅਤੇ ਤ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ ਫ਼ੋਰ ਯੋਊ. 

 
ਨੋਟ ਏਵੇਰਯੋ੍ਨੇ ਿਵਲ ਰੇਕੁ਼ਇਰੇ ਤ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ ਸ੍ਤ੍ਰੈਘ੍ਤ ਅਵੇ. ਇਫ ਯੋਊ ਹਾਵੇ ਲੋਵ ਲੇਵੇਲ੍ਸ ਓਫ ਥੇ ਿਵਰੁਸ ਇਨ ਯੋਉਰ ਬ੍ਲੂਦ (ਆ 

ਲੋਵ ਿਵਰਲ ਲੋਆਦ) ਏਡੰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਿਲਤ੍ਤਲੇ ਿਸਗਨ ਓਫ ਲੀਵਰ ਦਾਮਾਗੇ, ਇਤ ਇਸ ਿਲਕੇਲਯ੍ ਥਾਟ ਰੇਗੁਲਰ ਮੋਿਨਤੋਿਰੰਗ 

ਿਵਲ ਬੇ ਰੇਕੋਮ੍ਮੇੰਦੇਦ ਏਡੰ ਤ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ ਸ੍ਤਾਰ੍ਟੇਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਤੇਰੇ ਅਰੇ ਿਸਗ੍ਨ੍ਸ ਓਫ ਿਦ ਾਸੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇ ਿਸ . ਯੋਊ ਸ਼ੋਉਲ੍ਡ 

ਿਦ ਛੁੱ ਸ ਤ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ ਓਿਪ੍ਤਓਨ੍ਸ ਿਵਥ ਯੋਉਰ ਡਾਕ੍ਟਰ.  

 
ਆ ਫੁੱ ਲ ਿਲਸਟ ਓਫ ਤ੍ਰੇਅਤ੍ਮੇਨ੍ਤ ਓਿਪ੍ਤਓਨ੍ਸ ਏਡੰ ਪੋ ਿਸਬ੍ਲੇ ਸੀੜੇ ਏਫ੍ਫੇਕ੍ਟ੍ਸ ਕੈੰ ਬੇ ਫੋਉੰਡ ਇਨ ਓਉਰ ਫੁੱ ਲ ਹੇਪਾਤੀਿਤਸ ਬ 

ਗੁਇਦੇ.  

 
 
 
 
 
 


